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WPROWADZENIE

Uzdatnianie wody z wykorzystaniem sztucznej infiltracji jest

naturalnym i nie wymagającym reagentów procesem oczyszczania,

bazującym na wykorzystaniu warstwy gruntu jako wielofunkcyjnego

reaktora, w którym zachodzą procesy fizyczne, chemiczne

i biochemiczne.

Sztuczna infiltracja



ZESPÓŁ BASENÓW INFILTRACYJNYCH

WPROWADZENIE



WPROWADZENIE

Przykładem wykorzystania

sztucznej infiltracji są baseny

infiltracyjne zastosowane w Zakładzie

Uzdatniania Wody w Starym Sączu,

dostarczającym wodę na potrzeby

Nowego i Starego Sącza.

Baseny infiltracyjne          

w Starym Sączu

Kolumna napowietrzająca



Studnie infiltracyjne

WPROWADZENIE



CEL I ZAKRES PRACY

Celem niniejszej pracy było przedstawienie roli oczyszczania

wody w basenach infiltracyjnych na tle całego procesu jej uzdatniania.

W pracy wykorzystano wyniki badań jakości wody

przeprowadzonych przez Akredytowane Laboratorium Badania Wody

i Ścieków Spółki z o.o. „Sądeckie Wodociągi” w Nowym Sączu. Oceny

skuteczności pracy basenów infiltracyjnych, dokonano na podstawie

analizy próbek wody pobieranych w okresie jednego roku

kalendarzowego. W zależności od oznaczanego wskaźnika, analizie

poddano od 40 do 211 próbek wody.

Laboratorium                                

Spółki z o.o. „Sądeckie Wodociągi”



CEL I ZAKRES PRACY

Określono wpływ basenów infiltracyjnych na skuteczność

redukcji wybranych wskaźników jakości wody, tzn.:

• barwa,

• mętność,

• absorbancja Abs254nm,

• bakterie grupy coli,

• Enterokoki.

Zasadność zastosowania

analizowanego rozwiązania,

podparto dodatkowo uproszczoną

analizą ekonomiczną.



CHARAKTERYSTYKA PROCESU UZDATNIANIA WODY

Schemat technologiczny Zakładu Uzdatniania Wody w Starym Sączu



ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

Tab. 1. Fizyczno-chemiczne wskaźniki zanieczyszczenia wody

Wskaźnik, 

jednostka

Liczba 

prób

Etap procesu uzdatniania wody

woda

surowa

po separatorze

Lamella

po basenach 

infiltracyjnych

woda 

uzdatniona

barwa

[mgPt∙dm-3]

wartość

min, śr, max

190

5,88 18,46 236,4 3,94 10,01 34,63 0,00 1,93 8,04 0,00 0,92 5,67

odchylenie 

standardowe  
21,45 4,74 0,69 1,17

mętność

[NTU]

wartość

min, śr, max

211

1,60 11,27 336,3 1,10 5,56 21,60 0,03 0,10 0,37 0,02 0,09 0,28

odchylenie 

standardowe  
25,31 3,48 0,06 0,04

Abs254 nm

[-]

wartość

min, śr, max

211

0,11 0,28 1,24 0,04 0,22 0,41 0,01 0,08 0,17 0,00 0,03 0,16

odchylenie 

standardowe  
0,102 0,053 0,019 0,035



ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

Tab. 2. Bakteriologiczne wskaźniki zanieczyszczenia wody

Wskaźnik, 

jednostka

Liczba 

prób

Etap procesu uzdatniania wody

woda surowa
po basenach 

infiltracyjnych

woda

uzdatniona

bakterie grupy coli

[jtk∙100 cm-3]

wartość

min, śr, max

40

2 654 2460 0 8 219 0 0 0

odchylenie 

standardowe  
603 36 0

Enterococcus 

faecalis

[jtk∙100 cm-3]

wartość

min, śr, max

40

2 131 1580 0 0 6 0 0 0

odchylenie 

standardowe  
268 1 0

Escherichia 

coli 

Enterococcus 

faecalis 



ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

Tab. 3. Koszty procesów technologicznych stosowanych w ZUW w Starym Sączu 

Układ technologiczny 

Produkcja 1m3 wody

energia [kW] koagulant [ml] ozon [g]

woda powierzchniowa 

(ujęcie poddenne – osadnik pionowy, 

filtry DynaSand, 

ozon i węgiel aktywny, lampa UV)

0,32 9,40 0,30 

infiltracja w gruncie

(ujęcie poddenne – separator Lamella,

baseny infiltracyjne – studnie, 

lampa UV)

0,26
2,10 

(dozowany > 10 NTU)
-

infiltracja w gruncie

(ujęcie denne – separator Lamella, 

baseny infiltracyjne – studnie,   

ozon i węgiel aktywny, lampa UV)

0,41 2,10 0,20

woda powierzchniowa i infiltracyjna 

(ujęcie poddenne – osadnik pionowy, 

filtry DynaSand, ujęcie poddenne –

separator Lamella, baseny infiltracyjne –

studnie, ozon i węgiel aktywny,      

lampa UV)

0,33 6,44 0,25



PODSUMOWANIE

Przeprowadzona analiza wykazała, że zastosowanie sztucznej

infiltracji, jest bardzo korzystną alternatywą wysokosprawnych procesów

oczyszczania wody. Fakt ten potwierdziła skuteczność usuwania z wody

zanieczyszczeń fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych, które w

większości analizowanych próbek wody pobranej po procesie infiltracji,

kształtowały się na poziomie wymaganym w wodzie przeznaczonej do

spożycia przez ludzi.

Zasadność stosowania sztucznej infiltracji, została potwierdzona

również w analizie kosztów uzdatniania, które w odniesieniu do wody

oczyszczanej z zastosowaniem procesu infiltracji oraz dezynfekcji

lampami UV i chlorem gazowym, okazały się mniejsze niż koszty

pozostałych, bardziej zaawansowanych układów technologicznych

stosowanych w ZUW w Starym Sączu.
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